Referat af bestyrelsesmøde
d.10.09.2013 kl. 18:30
Deltagende: AMH, KN, SLH, VP, ML, BB, LR
Afbud: URJ
Fraværende: MH, PS, ME, MSL
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Kan først godkendes efter ændringer i nummerering. SLH foretager ændringerne.
2. Nyt fra formanden (BB)
a) Flyers
Uddelingen af flyers er foretaget, og nogle ekstra områder blev inkluderet.
b) Statsstøtte
Der er varslet i Finansministeriet at koblingsprocenten bliver nedsat til 71 %.
3. Nyt fra ledelsen (ML)
a) APV
Arbejdet er i gang med APV’erne og der mangler kun nogle enkelte d.d.
b) Momskompensation
Der arbejdes hårdt på at få 100 pengegaver til skolen inden d.22.09.2013,
så momskompensationen kan komme i hus. Der er sendt information ud til
forældrene og initiativer sat i gang.
c) Åben Skole
Det bliver afholdt d.07.11.2013 og lærergruppen er enige om at holde
dagen så tæt på virkeligheden som muligt.
d) Brandøvelse
Der blev afholdt brandøvelse på skolen d.10.09.2013 med godt resultat.
Skolen blev rømmet og gennemsøgt på 5 min. Der vil blive arbejdet med
forbedringspunkter.
e) EDB brugs
Der er varslet prisstigninger på EDB brugs.
f)

Ny nordisk skoleprojekt
Der overvejes et evt. styrket samarbejde med Naturbornholm, men ikke
nødvendigvis i forbindelse med Ny nordisk skoleprojekt.

4. Nyt fra TR (KN)
I.A.
5. Nyt fra medarbejderrepræsentanten (AMH)
I.A
6. Økonomi (PS)
Der begyndes på at kigge på budgetlægningen.
7. Nyt fra Forældregrupperne (VP)
Der er god gang i cykelplanlægningen. Det bliver spændende, at se hvor mange der
dukker op til arrangementet. Næste år skal forældrene informeres bedre om, at
cykelløbet er en skoledag, og at deltagelse er obligatorisk for elever som på en almindelig
skoledag.
VP synes, at det gik godt med at et bestyrelsesmedlem præsenterer bestyrelsen,
rengøringsproceduren og forældregrupperne til forældremøderne ved skoleårets start og
modtager også positiv feedback fra lærerne.
8.

IT-kursus (KN)
Der er udsendt information til lærerne via Intra vedr. IT og didaktik som en
teaser til IT-projektet. KN informerer om de for bestyrelsen mest relevante
punkter. Punkterne bliver taget op til diskussion i IT-gruppen.

9.

Mailliste for bestyrelsesreferater (BB)
For at sikre at bestyrelsesreferaterne bliver læst, foreslås det, at maillisten for
bestyrelsesreferaterne kommer til at inkludere alle ansatte og forældre. Det
forsøges i en periode på 3 måneder at sende referatet ud til alle og derefter
vurderer bestyrelsen om, der er behov for at det fortsat sendes ud separat.

10. Varmtvandsbeholder (ML)
Børnene skal også kunne komme i bad i sommermånederne, hvor fyret ikke
normalt er tændt. Det koster ekstra i olie, da fyret skal varme hele
centralsystemet op. ML har indhentet tilbud på i stedet at få sat en
varmtvandsbeholder op som kan give tilstrækkelig med vand til badene,
hjemmekundskab og SFO’en. Det ønskes at bestyrelsen godkender
investeringen, hvis investeringen kan tjenes ind på 2 år. Der arbejdes videre
med beregningsgrundlaget og så skal punktet tages op igen.
I samme forbindelse snakkes der kort om, at kloakken vil blive ordnet i
nærmeste fremtid.

11. Børnehave på SP? (bilag 1)
Det er blevet kommunalt besluttet at lukke Rytmehuset Villa-Bælla, hvorved at
Pedersker kommer til at stå helt uden dagtilbud indenfor børnepasning. Skal det
overvejes at åbne en privat børnehave i SP-regi? Der informeres om nogle af de
økonomiske aspekter involveret i den beslutning. Der aftales, at bestyrelsen skal arbejde
transparent med denne beslutningstagning og ikke tager nogle beslutninger, uden at, en
ellers positivt indstillet, lærergruppen bliver hørt. Der skal vurderes økonomi, bygninger,
pædagogik, inden at der tages yderligere beslutninger tages på emnet. Der er bred
enighed om, at der er mange forudsætninger, som skal på plads inden en endelig
beslutning. Men der er en positiv indstilling til muligheden for en børnehave. Der skal
nedsættes en arbejdsgruppe, som undersøger økonomien dybere i projektet og tager
kontakt til bank og kommune og undersøger mulighederne nærmere. I arbejdsgruppen
foreslås det at ML, PS, Heidi og en medarbejderrepræsentant indgår samt, at der trækkes
relevante folk ind Ad Hoc efter behov.
12. Billeder på intra af alle bestyrelsesmedlemmer (LR)
Der vil blive loadet billeder af alle bestyrelsesmedlemmer op på intra.
13. Evt.
Punkter til nyhedsbrev 3.kvartal vil blive sendt til SLH

Næste møde: d.29.10.2013

Referat v/ Salina Høegh Hansen
d.10.09.2013

